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Vergunningen

uw kenmerUuw brief

lN-20-s44g7

van

verzonden
10 maart2O2o

onderwerp
Vragen ex artikel 41 van het Reglement van orde voor de vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad inzake doorbelasting precario pwN
Geachte leden van de raad,
ln antwoord op de vragen van de raadsleden Bal en Van Luijn van de fractie Samen
Bevenvijk en van Hazeveld van de fractie Democraten Bevenruijk, over
bovenvermeld onden¡rerp berichten wij u het volgende.

voor de goede orde hebben wij eerst de vragen vermeld en vervolgens ons
antwoord.
1.
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Antwoord:
Het bedrag van de precariobelasting dat de gemeente aan pwN oplegt, bedraagt
inderdaad € 392.868,- per jaar. PWN heeft aangegeven dat de door hun verstuurde
factuur als volgt is opgebouwd.
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Al in rekening gebrachte
precario in €
2017

163.694,66

2018

392.867,23

2019

392.867,23

Nog in rekening te
brengen precario in

€*

2020

392.867,23

2021

392.867,23

Totaal

949.429,12

Aansluitingen

# 19.722

Totale precario
over viif jaar in €

,l.735.163,58

785.734,46

Totale precario
over vijf jaar

Totale precario
over vijf jaar

Totale precario

Precario per

per aansluiting

jaar per

€ 1 .735.163,58

per aansluiting
€ 87,981165

doorberekend

in

drie iaar €29,32

aansluiting

€ 17,59

PWN heeft ervoor gekozen om de bedragen te verhogen met een bedrag ter
afdoening van administratiekosten en zij heeft ervoor gekozen om niet in b jaarlijkse
termijnen aan de klanten door te berekenen, maar in 3 jaarlijkse termijnen.
Het maandbedrag ontstaat door de totale som van de opgelegde preiario te delen
door het aantal aansluitingen in Bevenvijk, vervolgens delen door 3 (aantaljaren) en
dan door 12. Dan komt PWN tot de volgende berekening:
Ex BTW

lnclusief BTW
ad € 3,04

Precario
Bijkomende kosten (o.a. lT-systeemaanpassingen,

€29,32
€4,45

kla

Totale doorbelasting

€,33,77

€ 36,81

ln het eerdere antwoord dat wij u gaven bij brief ulr-19-40994 maakten wij
inderdaad de inschatting van € 1,- a € 2,- per maand wanneer pwN 1 op 1 zou
willen en mogen doorbelasten.
Bovenstaand overzicht laat zien hoe PWN zelf de rechtsvinding en bedrijfsvoering
daarin heeft gedaan. Wij hebben PWN verzocht hierover transparant te zijn en naar
ons oordeel is hieraan rekenkundig voldaan.
PWN heeft - net als alle andere rechtspersonen met reidingen of kabels in
gemeentegrond - precarioplicht. Dit is in door de raad vastgestelde verordeningen
geregeld. PWN is daarmee draagplichtig. Dat PWN aangeeft een wettelijke plicht tot
doorberekening te hebben, is voor verantwoordelijkheid van PWN. Dit geldt ook voor
eventuele doorberekeningen van andere bedrijven die diensten aan inwoners van
Beverwijk leveren middels leidingen en/of kabels die in gemeentegrond aanwezig
zijn.
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Antwoord:
Zie antwoord

1

Er van uitgaande de vragen hiermee te hebben beantwoord
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Bevenruijk,
de gemeentesecretaris, de b

drs. M.E. Smit

Bijlage(n): geen
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